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 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.
 الرحمن الرحيم."بسم هللا 

لهم  ا محمد وعلى آله وصحبه والتابعينالحمد هلل رب العالمين وصلى هللا وسلم على نبين
 :-رحمه هللا تعالى-الشنقيطياألمين ، قال الشيخ محمد بإحسان إلى يوم الدين

ْن َأْهلِّ اْلكَِّتابِّ ُأمٌَّة َقآئَِّمٌة َيْتُلوَن آَياتِّ َّللاَِّّ آَناَء ال} :قوله تعالى آل  ]سورة  {لَّْيلِّ َوُهْم َيْسُجُدوَن م ِّ
ذكر هنا من صفات هذه الطائفة المؤمنة من أهل الكتاب أنها قائمة أي  [113: عمران

مستقيمة على الحق وأنها تتلو آيات هللا آناء الليل وتصلي وتؤمن باهلل وتأمر بالمعروف 
تالوته وتؤمن باهلل وهو قوله  وذكر في موضع آخر آنها تتلو الكتاب حق ،وتنهى عن المنكر

ُنوَن بِّهِّ } يَن آَتْيَناُهُم اْلكَِّتاَب َيْتُلوَنُه َحقَّ تِّاَلَوتِّهِّ ُأْوَلئَِّك ُيْؤمِّ وذكر في  [121]سورة البقرة: {الَّذِّ
موضع آخر أنهم يؤمنون باهلل وما أنزل إلينا وما أنزل إليهم وأنهم خاشعون هلل ال يشترون 

َل } :قوله وهو ا قليال  بآياته ثمن   َل إَِّلْيُكْم َوَمآ ُأنزِّ ُن بِّاَّللَِّّ َوَما ُأنزِّ ْن َأْهلِّ اْلكَِّتابِّ َلَمن ُيْؤمِّ َوا ِّنَّ مِّ
يَن َّللِّ ِّ اَل َيْشَتُروَن بِّآَياتِّ َّللاَِّّ َثَمنا  َقلِّيال   عِّ ْم َخاشِّ وذكر في موضع  [199: آل عمران ]سورة  {إَِّلْيهِّ

َل }تعالى  آخر أنهم يفرحون بإنزال القرآن وهو قوله يَن آَتْيَناُهُم اْلكَِّتاَب َيْفَرُحوَن بَِّما ُأنزِّ َوالَّذِّ
وذكر في موضع آخر أنهم يعلمون أن إنزال القرآن من هللا حق وهو  [36]سورة الرعد: {إَِّلْيكَ 
ب َِّك بِّاْلَحق ِّ }قوله  ٌل م ِّن رَّ يَن آَتْيَناُهُم اْلكَِّتاَب َيْعَلُموَن َأنَُّه ُمَنزَّ  ،اآلية [114ورة األنعام:]س {َوالَّذِّ
ا وسبحوا بحمد ربهم كر في موضع آخر أنهم إذا تلي عليهم القرآن خروا ألذقانهم سجد  وذَ 

ْم َيخِّ } :وبكوا وهو قوله ْلَم مِّن َقْبلِّهِّ إَِّذا ُيْتَلى َعَلْيهِّ يَن ُأوُتوْا اْلعِّ دا  إِّنَّ الَّذِّ وَن لِّأَلْذَقانِّ ُسجَّ َوَيُقوُلوَن رُّ
يُدُهْم ُخُشوعا  َوْعُد َرب َِّنا َلَمْفُعوال   َرب َِّنا إِّن َكانَ  ُسْبَحانَ  وَن لِّأَلْذَقانِّ َيْبُكوَن َوَيزِّ رُّ ]سورة  {َوَيخِّ
ُسولِّ َتَرى } :اوقال في بكائهم عند سماعه أيض   [109-107اإلسراء: َل إَِّلى الرَّ ُعوْا َما ُأنزِّ َوا َِّذا َسمِّ

َن اْلَحق ِّ َأْعُيَنُهْم َتفِّيُض مِّ  ْمعِّ مِّمَّا َعَرُفوْا مِّ وذكر في موضع آخر أن  [83]سورة المائدة: {َن الدَّ
ْلَنا َلُهُم اْلَقْولَ } :هذه الطائفة من أهل الكتاب تؤتى أجرها مرتين وهو قوله ]سورة  {َوَلَقْد َوصَّ

 ."[51القصص:
ا محمد وعلى آله وأصحابه الحمد هلل رب العالمين وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبين

عليه الصالة -ا في أحاديث صحيحة عن النبي أجمعين، سمعنا ما ورد من اآليات وجاء أيض  
في مدح هذه الصفوة ممن آمن من أهل الكتاب ومع األسف أنهم إذا سمعوا آيات هللا  -والسالم

ذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض م ،يخرون لألذقان يبكون  ومما  ،ن الدمعوا 
ا ممن أنزل عليهم الكتاب وأنزل إليهم وهم المسلمون قست قلوبهم فكما أنهم يؤسف أن كثير  

والمسلم مع األسف الشديد يقرأ  ،يسمعون الكتاب ويسمعون أقوال الناس وال يؤثر فيهم هذا وال هذا
سلف هذه األمة وكان التأثير في  ،في القرآن أو يقرأ في جريدة صحيفة ال فرق ال يؤثر فيه

وأئمتها وعلمائها كبيرا حتى وصل ببعضهم األمر إلى أنه يصل إلى حد اإلغماء والغشي بل 
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 3 معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري

بعضهم يموت ويصعق عند سماع بعض القرآن وخلفت هذه القلوب وطال العهد ثم وصل األمر 
ا إلى لكن نشكو  ،إلى ما وصل إليه واألمة فيها خير واليزال الخير في أمة محمد إلى قيام الساعة

القرآن  ،هللا وضعنا وحالنا وقسوة القلوب وهذا وصف أهل الكتاب اليهود والنصارى وهللا المستعان
-جبير بن مطعم لما سمع النبي  ،ال شك أنه عظيم وثقيل ومؤثر وسمعه الكافر فكاد يطير قلبه

يمان في هذا أول ما وقر اإل :يقرأ في صالة المغرب بسورة الطور يقول -عليه الصالة والسالم
ستين سنة  ،والمسلمون منهم من يقرأ القرآن خمسين سنة ،كاد قلبه أن يطير :وكان يقول ،قلبي

َذا ُنقَِّر فِّي النَّاُقورِّ }زرارة بن أوفى سمع اإلمام يقرأ في صالة الصبح  ،وال يؤثر فيه شيء  {َفإِّ
أن نراجع أنفسنا ونسعى يذكر أهل العلم في ترجمته أنه مات عند سماعها فعلينا  [8]سورة المدثر:

 في إصالح قلوبنا وهللا المستعان.
َوَلَقْد }"وذكر في موضع آخر أن هذه الطائفة من أهل الكتاب تؤتى أجرها مرتين وهو قوله 

ْلَنا َلُهُم اْلَقوْ  ُروَن َوصَّ يَن آَتْيَناُهُم اْلكَِّتاَب مِّن َقْبلِّهِّ ُهم بِّهِّ يُ َل َلَعلَُّهْم َيَتَذكَّ ُنوَن الَّذِّ َوا َِّذا ُيْتَلى ْؤمِّ
يَن  ب َِّنا إِّنَّا ُكنَّا مِّن َقْبلِّهِّ ُمْسلِّمِّ ْم َقاُلوا آَمنَّا بِّهِّ إِّنَُّه اْلَحقُّ مِّن رَّ  ."[53-51]سورة القصص: {َعَلْيهِّ

سبق في وصفهم أنهم يؤمنون باهلل ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر مع أن هذه الصفة 
ا في ومادامت هذه الصفة موجودة في أهل الكتاب لماذا صارت سبب   ،األمة سبب خيرية هذه
]سورة  {ُكنُتْم َخْيَر ُأمٍَّة ُأْخرَِّجْت لِّلنَّاسِّ َتْأُمُروَن بِّاْلَمْعُروفِّ َوَتْنَهْوَن َعنِّ اْلُمنَكرِّ }خيرية هذه األمة 

ناهون عن منكر فعلوه وهذا الوصف موجود فيمن قبلنا األكثر منهم كانوا ال يت [110آل عمران:
 وهذا موجود وكثير في األمة وباقي وهلل الحمد والمنة.

 طالب: ........
 «وهللا ال يسمع بي يهودي وال نصراني وال يؤمن بي إال دخل النار»الذي ال يسلم ال ينفعه ذلك 

ا لكن هذا وصف كاشف لواقعهم حتى إذا لم يسلمو  ،ال بد أن يسلم فإذا أسلم أعطي أجره مرتين
 بعد بعثته ال ينفعهم ذلك.-عليه الصالة والسالم-نوا بمحمد لكن إذا لم يؤم ،هذا وضعهم

 طالب: ........
 المسألة مسألة عاقبة إذا كانوا أسلموا يؤتون أجرهم مرتين إذا لم يسلموا فمأواهم النار.

َتْينِّ بَِّما َصَبُروا}" ُنوَن بِّاْلكَِّتابِّ } تعالىقوله  [54:]سورة القصص {ُأْوَلئَِّك ُيْؤَتْوَن َأْجَرُهم مَّرَّ َوُتْؤمِّ
َوُقْل }اآلية يعني وتؤمنون بالكتب كلها كما يدل له قوله تعالى  [119]سورة آل عمران: {ُكل ِّهِّ 

]سورة  {ُكلٌّ آَمَن بِّاَّللَِّّ َوَمآلئَِّكتِّهِّ َوُكُتبِّهِّ }وقوله  [15]سورة الشورى: {آَمنُت بَِّما َأنَزَل َّللاَُّ مِّن كَِّتاٍب 
 ."اآلية قوله تعالى [285لبقرة:ا

 جنس الكتب المنزَّلة. ،فالمراد بالكتاب الجنس
َمَواُت َواأَلْرُض }"قوله تعالى  يعني عرضها كعرض  [133]سورة آل عمران: {َوَجنٍَّة َعْرُضَها السَّ

ب ِّ }السموات واألرض كما بينه قوله تعالى في سورة الحديد  ُكْم َوَجنٍَّة َسابُِّقوا إَِّلى َمْغفَِّرٍة م ِّن رَّ
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َماءِّ َواأَلْرضِّ  وآية آل عمران هذه تبين أن المراد  [21]سورة الحديد: {َعْرُضَها َكَعْرضِّ السَّ
 بالسماء في آية الحديد جنسها الصادق بجميع السموات كما هو ظاهر والعلم عند هللا تعالى."

 يطلق المفرد المقترن بـ)ال( ويراد به الجنس.
 .."[140]سورة آل عمران: {َسْسُكمْ إِّن َيمْ }"قوله تعالى 

قال رجل البن عباس إذا كانت الجنة في السماء فكيف يكون عرضها السموات واألرض؟ 
ذا جاء الليل أين  ؟إذا جاء النهار أين يذهب الليل :المظروف أوسع من الظرف قال ابن عباس وا 

رض والسموات كل يذهب النهار؟ على كل حال ليس ألحد أن يعترض واألرض تبدل غير األ
شيء يتغير في القيامة وليس ألحد أن يسترسل في مثل هذه األمور ويسأل ألنه لو سأل ولم يجد 

فال بد أن  -نسأل هللا العافية -واحتار في ذلك واستدرج ال بد أن يقع في حيرة وضالل اجواب
 يقول سمعنا وأطعنا.

ْثُلهُ إِّن َيْمَسْسُكْم َقْرٌح َفَقْد َمسَّ الْ }"قوله تعالى  المراد بالقرح  [140]سورة آل عمران: {َقْوَم َقْرٌح م ِّ
راح كما أشار له تعالى في هذه الذي مس المسلمين هو ما أصابهم يوم أحد من القتل والجِّ 

َوَلَقْد ُكنُتْم َتَمنَّْوَن اْلَمْوَت مِّن َقْبلِّ َأن َتْلَقْوُه َفَقْد }السورة الكريمة في مواضع متعددة كقوله 
نُكْم ُشَهَداءَ } :وقوله [143]سورة آل عمران: {ُتُموُه َوَأنُتْم َتنُظُرونَ َرَأيْ  َذ مِّ ]سورة آل  {َوَيتَّخِّ

ْلُتْم َوَتَناَزْعُتْم فِّي اأَلْمرِّ َوَعَصْيُتم م ِّن َبْعدِّ َما َأَراُكم مَّا } :وقوله ،اآلية [140عمران: َحتَّى إَِّذا َفشِّ
يُد الدُّ  نُكم مَّن ُيرِّ بُّوَن مِّ َرَة ُثمَّ َصَرَفُكْم َعْنُهْم لَِّيْبَتلَِّيُكمْ ُتحِّ يُد اآلخِّ نُكم مَّن ُيرِّ ]سورة آل  {ْنَيا َومِّ

 ."وقوله [152عمران:
فعوتبوا  إذا كان هذا في حال الصحابة وهم أفضل األمة فكيف بمن بعدهم التفتوا إلى الدنيا قليال  

اآلخرة ممن ينتسب إلى اإلسالم  بهذا األسلوب القوي فكيف بمن كان همه الدنيا وال هم له في
 .-نسأل هللا العافية-بحيث يشتري أو يبيع دينه بعرض من الدنيا

ُسوُل َيْدُعوُكْم فِّي ُأْخَراُكمْ } :"وقوله ُدوَن َواَل َتْلُووَن َعَلى أَحٍد َوالرَّ ]سورة آل  {إِّْذ ُتْصعِّ
م المشركين فيحتمل أنه وأما المراد بالقرح الذي مس القو  ،ونحو ذلك من اآليات [153عمران:

ي َربَُّك إَِّلى اْلَمآلئَِّكةِّ }هو ما أصابهم يوم بدر من القتل واألسر وعليه فإليه اإلشارة بقوله  إِّْذ ُيوحِّ
يَن َكَفُروْا الرَّْعَب َفاْضرُِّبوْا َفْوَق اأَلعْ  يَن آَمُنوْا َسُأْلقِّي فِّي ُقُلوبِّ الَّذِّ  َناقِّ َأن ِّي َمَعُكْم َفَثب ُِّتوْا الَّذِّ

ْنُهْم ُكلَّ َبَناٍن  يُد َواْضرُِّبوْا مِّ َذلَِّك بَِّأنَُّهْم َشآقُّوْا َّللاََّ َوَرُسوَلُه َوَمن ُيَشاقِّقِّ َّللاََّ َوَرُسوَلُه َفإِّنَّ َّللاََّ َشدِّ
َقابِّ  ا أنه هزيمة المشركين أوال يوم أحد كما سيأتي ويحتمل أيض   [13-12]سورة األنفال: {اْلعِّ
يَبٌة َقْد َأَصْبُتم } بقولها وقد أشار إلى القرحين مع   -ن شاء هللا تعالىإ -اقريب   َأَوَلمَّا َأَصاَبْتُكم مُّصِّ
ْثَلْيَها  .."[165]سورة آل عمران: {م ِّ
ن إنما حصل في بدر يعني إذا كان القتلى من المسلمين في أحد سبعين فالقتلى من والمثال

 ا.ض  المشركين في بدر مثلهم واألسر سبعون أي
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"فالمراد بمصيبة المسلمين القرح الذي مسهم يوم أحد والمراد بمصيبة الكفار بمثليها قبل القرح 
 ."هم سبعون والكفار يومئذ قتل منهمألن المسلمين يوم أحد قتل من ؛الذي مسهم يوم بدر

 .الكفار يوم بدر  
بعض العلماء أن  وذكر ،"والكفار يوم بدر قتل منهم سبعون وأسر سبعون وهذا قول الجمهور

المصيبة التي أصابت المشركين هي ما أصابهم يوم أحد من قتل وهزيمة حيث ُقتل حملة 
ا اللواء من بني عبد الدار وانهزم المشركون في أول األمر هزيمة منكرة وبقي لواؤهم ساقط  

 حتى رفعته عمرة بنت علقمة الحارثية وفي ذلك يقول حسان:
 فلــــــــــوال لــــــــــواء الحارثيــــــــــة أصــــــــــبحوا

 
ــــع الجالئــــب   يبــــاعون فــــي األســــواق بي

 ."م المشركين يشير إليه قوله تعالىوعلى هذا الوجه فالقرح الذي أصاب القو  
وتركوا ما كانوا عليه في األندلس ِبْيُعوا واسترقوا واسُتخدمت ثم ماذا حدث بعد أن غيروا وبدلوا 

 نساؤهم وبناتهم في بيوت النصارى وحكامهم وملوكهم يباعون في األسواق كما يباع العبيد.
ـــــــــ ـــــــــاألمس كـــــــــانوا ملوك  ـــــــــي أســـــــــرتهمب  ا ف

 
 واليـــــــوم هـــــــم فـــــــي بـــــــالد الكفـــــــر عبــــــــدان 

 نسأل هللا العافية. 
َوَلَقْد َصَدَقُكُم َّللاَُّ }"وعلى هذا الوجه فالقرح الذي أصاب القوم المشركين يشير إليه قوله تعالى 

ْذنِّهِّ  وَنُهم بِّإِّ ومعنى تحسونهم تقتلونهم  ،اآلية [152]سورة آل عمران: {َوْعَدُه إِّْذ َتُحسُّ
أصلونهم وأصله من الحس الذي هو اإلدراك بالحاسة فمعنى حسه أذهب حسه بالقتل وتست

 ومنه قول جرير:
 نحســــــــهم بالســــــــيوف كمــــــــا تســــــــامى

 
ــــــي أجــــــب الحصــــــيد  ــــــار ف ــــــق الن  "حري

 امى.عندنا بدون تحسهم السيوف كما تس 
  

 تحســــــــهم الســــــــيوف كمــــــــا تســــــــامى"
 

ـــــــار فـــــــي أجـــــــم الحصـــــــيد   حريـــــــق الن
 وقوله اآلخر: 

ـــــ  ا فأصـــــبحتحسســـــناهم بالســـــي  حس 
 

 بقيـــــــــــتهم قـــــــــــد شـــــــــــردوا وتبـــــــــــددوا 
 وقول رؤبة: 

 إذا شــــــــــــــــكونا ســــــــــــــــنة حسوســــــــــــــــا
 

ـــــــــــا   "تأكـــــــــــل بعـــــــــــد األخضـــــــــــر اليبيب
 اليبيسا. 

 " 
".............................. 
 

 تأكـــــــــــل بعـــــــــــد األخضـــــــــــر اليبيســـــــــــا 
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وقد قدمنا في ترجمة هذا الكتاب  ،يعني بالسنة الحسوس السنة المجدبة التي تأكل كل شيء
أن اآلية قد يكون فيها احتماالن وكل منهما يشهد له قرآن وكالهما حق فنذكرهما معا وما 

قال بعض العلماء وقرينة السياق تدل على أن القرح الذي أصاب  ،لكل واحد منهما يشهد
ألن الكالم في وقعة أحد ولكن التثنية في قوله مثليها تدل  ؛المشركين ما وقع بهم يوم أحد

أحد  على أن القرح الذي أصاب المشركين ما وقع بهم يوم بدر ألنه لم ينقل أحد أن الكفار يوم
وَنُهم}ما أصيب المسلمون وال حجة في قوله  أصيبوا بمثلي ألن  [152]سورة آل عمران: {َتُحسُّ

ذلك الحس واالستئصال في خصوص الذين قتلوا من المشركين وهم أقل ممن قتل من 
ْثُلهُ }فإن قيل ما وجه الجمع بين اإلفراد في قوله  ،المسلمين يوم أحد كما هو معلوم  {َقْرٌح م ِّ

 ".[140]سورة آل عمران:
أن القتل  :ال شك أن التثنية في مثليها يؤكد ويرجح أن المراد ما أصيبوا به يوم بدر قد يقول قائل

لكن  ،في الفريقين في أحد بالنسبة للمسلمين وفي بدر بالنسبة للمشركين متساوي سبعون سبعون 
صاب األسر بمثابة القتل ألنه أحد الخيارات في المأسور فكأنه حاصل وعلى هذا يكون ما أ

 المشركين ضعف ما أصاب المسلمين يوم أحد.
ْثُلهُ }فما وجه الجمع بين اإلفراد في قوله  :"فإن قيل وبين  [140]سورة آل عمران: {َقْرٌح م ِّ

ْثَلْيَها}التثنية في قوله  فالجواب وهللا تعالى أعلم أن المراد  [165]سورة آل عمران: {َقْد َأَصْبُتم م ِّ
سبعين يوم بدر في مقابلة سبعين يوم أحد كما عليه جمهور العلماء بالتثنية قتل سبعين وأسر 

 والمراد بإفراد المثل."
 المْثل.

 ."ح بالقرح في مطلق النكاية واأللم"بإفراد المْثل تشبيه القر 
ن لم يتساوى القرحان.  وا 

ْثُلهُ  إِّن َيْمَسْسُكْم َقْرٌح َفَقْد َمسَّ اْلَقْوَم َقْرحٌ }والقراءتان السبعيتان في قوله  ]سورة آل  {م ِّ
 بفتح القاف وضمها في الحرفين معناهما واحد فهما لغتان. [140عمران:

 َقرح وُقرح.
ع  وقال الفراء"فهما لغتا ع  والضُّ  ."ن كالضَّ

عف في الرأي وبعضهم  عف في البدن والضُّ ن أوجد أهل اللغة الفرق بين الفتح والضم فالضَّ وا 
عف كما ف ،عكس  .-عليه الصالة والسالم-ي سنن أبي داود قراءة النبي وعلى كل حال الضُّ

ومن إطالق العرب القرح على الجرح قول  ،اء الَقرح بالفتح الجرح وبالضم ألمه انتهى"وقال الفر  
 متمم بن نويرة التميمي:

 قعيــــــــــــــــــــــدك أال تســــــــــــــــــــــمعيني مالمــــــــــــــــــــــة
 

 وال تنكـــــــــــــــأي قـــــــــــــــرح الفـــــــــــــــؤاد فييجعــــــــــــــــا 
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ينَ } :قوله تعالى ابِّرِّ نُكْم َوَيْعَلَم الصَّ يَن َجاَهُدوْا مِّ ْبُتْم َأن َتْدُخُلوْا اْلَجنََّة َوَلمَّا َيْعَلمِّ َّللاَُّ الَّذِّ  {َأْم َحسِّ
يبتلى بشدائد أنكر هللا في هذه اآلية على من ظن أنه يدخل دون أن  [142]سورة آل عمران:

 ."المخلص في دينه وبين غيره وأوضح التكالي  التي يحصل بها الفرق بين الصابر
َب النَّاُس َأن ُيْتَرُكوا َأن َيُقوُلوا آَمنَّا َوُهْم ال ُيْفَتُنونَ الم }نعم الجنة حفت بالمكاره  ]سورة  {َأَحسِّ

 .[2-1العنكبوت:
يَن }كقوله "وأوضح هذا المعنى في آيات متعددة  َثُل الَّذِّ ْبُتْم َأن َتْدُخُلوْا اْلَجنََّة َوَلمَّا َيْأتُِّكم مَّ َأْم َحسِّ

يَن آَمُنوْا مَ  ُسوُل َوالَّذِّ رَّاُء َوُزْلزُِّلوْا َحتَّى َيُقوَل الرَّ ْتُهُم اْلَبْأَساُء َوالضَّ َعُه َمَتى َنْصُر َخَلْوْا مِّن َقْبلُِّكم مَّسَّ
يبٌ  َّللاَِّّ َأال إِّنَّ َنْصرَ  يَن }وقوله  [214]سورة البقرة: {َّللاَِّّ َقرِّ ْبُتْم َأن ُتْتَرُكوْا َوَلمَّا َيْعَلمِّ َّللاَُّ الَّذِّ َأْم َحسِّ

يَن َولِّيَجة  َوَّللاَُّ َخبِّيٌر بِّمَ  نِّ ُذوْا مِّن ُدونِّ َّللاَِّّ َواَل َرُسولِّهِّ َواَل اْلُمْؤمِّ نُكْم َوَلْم َيتَّخِّ  {ا َتْعَمُلونَ َجاَهُدوْا مِّ
َب النَّاُس َأن ُيْتَرُكوا َأن َيُقوُلوا الم }وقوله  [16]سورة التوبة: َوَلَقْد َفَتنَّا آَمنَّا َوُهْم ال ُيْفَتُنوَن َأَحسِّ

بِّينَ  يَن َصَدُقوا َوَلَيْعَلَمنَّ اْلَكاذِّ ْم َفَلَيْعَلَمنَّ َّللاَُّ الَّذِّ يَن مِّن َقْبلِّهِّ وفي هذه  [3-1]سورة العنكبوت: {الَّذِّ
ا حيث شاء في اآليات سر لطي  وعبرة وحكمة وذلك أن أبانا آدم كان في الجنة يأكل منها رغد  

َوَأنََّك ال َتُجوَع فِّيَها َوال َتْعَرى  إِّنَّ َلَك َأالَّ }}أتم نعمة وأكمل سرور وأرغد عيش كما قال له ربه 
ولو تناسلنا فيها لكنا في أرغد عيش وأتم  [119-118]سورة طـه: {َتْظَمُأ فِّيَها َوال َتْضَحى

نعمة ولكن إبليس عليه لعائن هللا احتال بمكره وخداعه على أبوينا حتى أخرجهما من الجنة 
إلى دار الشقاء والنصب وحينئذ حكم هللا تعالى أن جنته ال يدخلها أحد إال بعد االبتالء 

معاشر بني آدم أن يتصور الواقع ويعلم أننا في فعلى العاقل منا  ،بالشدائد وصعوبة التكالي 
الحقيقة سبي سباه إبليس بمكره وخداعه من وطنه الكريم إلى دار الشقاء والبالء فيجاهد عدوه 
إبليس ونفسه األمارة بالسوء حتى يرجع إلى الوطن األول الكريم كما العالمة ابن القيم تغمده 

 هللا برحمته.
 ولكننــــــــا ســــــــبي العــــــــدو فهــــــــل تــــــــرى 

 
 مُ نـــــــــــــرد إلـــــــــــــى أوطاننـــــــــــــا ونســـــــــــــل   

ولهذه الحكمة أكثر هللا تعالى في كتابه من ذكر قصة إبليس مع آدم لتكون نصب أعيننا  
 ا."دائم  

ا من إنزال آدم كثيرة جد   اكمحِ  في مفتاح دار السعادة في أول الكتاب ذكر-رحمه هللا-ابن القيم
 -رحمه هللا -فجدير بنا أن نراجع ما كتبه ابن القيم -جل وعال -من الجنة إلى األرض حكم هلل

 والبيت المذكور من ميميته المشهورة.
 ولكننــــــــــــا ســـــــــــــبي العـــــــــــــدو فهـــــــــــــل تـــــــــــــرى 

 
ـــــــــــــــــــــا ونســـــــــــــــــــــلم  ـــــــــــــــــــــى أوطانن ـــــــــــــــــــــرد إل  ن

 وفيها. 
 وأي اغتــــــــــــــراب فــــــــــــــوق غربتنــــــــــــــا التــــــــــــــي

 
 لهـــــــــا أضـــــــــحت األعـــــــــداء فيهـــــــــا تحكــــــــــم 

 



 

 

 
8 

 8 (004) آل عمرانسورة -أضواء البيان

فيه العدو طرفي كيف لو رأى زماننا هذا الذي تولى  ون ة وواحد وخمسائهذا كم؟ ابن القيم سبعم
ابن  ،قد هو الذي نرجوه ونأمله أن يدافع عنا وهو الذي يتربص بنا الدوائر غربة مستحكمةالعِ 

للكافر سلطان على المسلمين وال يوجد من الكفار تصريف مباشر ألمور  ليسالقيم في عصره 
 المسلمين والرايتان متمايزتان ويقول:

 وأي اغتــــــــــــــراب فــــــــــــــوق غربتنــــــــــــــا التــــــــــــــي
 

 لهـــــــــا أضـــــــــحت األعـــــــــداء فيهـــــــــا تحكــــــــــم 
وهللا المستعان لكن ممن يدعي اإلسالم في ذلك الوقت من يضع يده بيد الكافر ويكيد للمسلمين  

في قضية من أشد القضايا التي كما فعل ابن العلقمي مع التتار مع هوالكو وأتباعه مما ال يخفى 
مرت باألمة سنة ستمائة وستة وخمسين والتي قتل في بغداد وحدها مليون وثمانمائة ألف في 

ولو راجعنا التاريخ وما حصل للمسلمين في األندلس  ،ثالثة أيام حتى اختفى الناس في المقابر
في الشام وغيرها من قبل  وما حصل للمسلمين بعد ذلك في أواخر القرن الثامن وأوائل التاسع
يعني ما حصل من تيمور  ،تيمور فنراجع مثل هذه األشياء لنعرف أن الليلة شبيهة جدا بالبارحة

يعني لو قارناه بما يحصل اآلن في  ،في دمشق سنة ثمانمائة وثالثة شيء ال يخطر على البال
ك لو كان عندهم إعالم لكان بالد المسلمين ليس ببعيد وليس عندهم إعالم لكن المؤرخين أثبتوا ذل

لكن ما حصل في دمشق سنة ثمانمائة وثالثة على أيدي تيمور  ،يصلنا أشد من ذلك من األهوال
 شيء يشيب منه الطفل واألسباب تتكرر السنن اإللهية واحدة ال تتغير وال تتبدل.

 نبينا محمد اللهم صل على
 طالب: ...........

 المسلمين يعرف واقعه قد تكون دعواه بعد ذلك.ادعى اإلسالم لكن من رأى صنيعه ب
 .قف على هذا ألن الكالم طويل جدان

 طالب: ...........
 ة.كثير  ليست قليلةابن القيم  ميميةوأي اغتراب؟ أنت ما تحفظ 

 طالب: ...........
 قصيدة عظيمة. اكل علق عليه نعم

 وأي اغتــــــــــــــراب فــــــــــــــوق غربتنــــــــــــــا التــــــــــــــي
 

 لهـــــــــا أضـــــــــحت األعـــــــــداء فيهـــــــــا تحكــــــــــم 
 .ى البشير النذيراللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد اللهم صل وسلم عل 


